
 

เรื�องเสร็จที� ๖๔๔/๒๕๔๓ 

 

บนัทึกสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา���� 
เรื�อง  การพน้จากการเป็นกรรมการที�แต่งตั'งโดยระบุชื�อบุคคลและตําแหน่งหรือส่วนราชการ 

   
 

โดยที�ได้มีการหารือปัญหาเกี�ยวกับการพ้นจากตาํแหน่งกรรมการมายังสาํนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา รวม ๒ เรื�อง ซึ�งมีปัญหาในทาํนองเดียวกนั ดังนี*  

เรื�องที� ๑ สาํนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ๑ หารือมายังสาํนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาว่า กรณีนางวิภาดา อภินันท ์ข้าราชการสาํนัดสาํนักงานนโยบายและแผน
สิ�งแวดล้อม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามการดาํเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื�อวันที� ๒๙ เมษายน ๒๕๔๐ กรณีเขื�อนที�ยังไม่ได้ดาํเนินการก่อสร้าง ๔ เขื�อน ซึ�งได้ลาออกจาก
ราชการ เมื�อวันที� ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ว่ายังสามารถปฏิบัติหน้าที�ในตําแหน่งกรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการ ดังกล่าวได้หรือไม่ 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที� ๒) ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวแล้ว เห็นว่า 

คาํสั�งสาํนักนายกรัฐมนตรี ที� ๒๑/๒๕๔๑ เรื�อง แต่งตั*งคณะกรรมการติดตามการดาํเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตี เมื�อวันที� ๒๙ เมษายน ๒๕๔๐ กรณีเขื�อนที�ยังไม่ได้ดาํเนินการก่อสร้าง ๔ เขื�อน 
ได้กาํหนดให้คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยกรรมการที�ระบุชื�อตาํแหน่งและกรรมการที�ระบุ
ชื�อบุคคล และเลขานุการคณะกรรมการกเ็ป็นการแต่งตั*งโดยระบุชื�อบุคคล คือนางวิภาดา อภินันท ์
เป็นกรรมการและเลขานุการ๒ ด้วยเหตุผลที� ว่านางวิภาดา อภินันท์ เป็นผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการศึกษาผลกระทบจากการสร้างเขื�อน ซึ�งการจะแต่งตั*งบุคคลใดบุคคลหนึ�งให้
เป็นกรรมการนั*นต้องพิจารณาถึงคุณวุฒิ คุณสมบัติ และความเหมาะสมของบุคคลนั*นเป็นประการ

 

ส่งพร้อมหนังสอื สคก. ที� นร. ๐๖๐๑/๐๗๘๖ ลงวันที� ๑๕ สงิหาคม ๒๕๔๔ ซึ�งสาํนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีามถีงึสาํนักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

๑ หนังสอืสาํนักเลขาธกิารนายกรัฐมนตรี ด่วนมาก ที� นร ๐๑๐๘.๓๓/๒๘๕๙๐ ลงวันที� ๒๔ 
ตลุาคม ๒๕๔๓ 

๒  คาํสั�งสาํนักนายกรัฐมนตรี 

                                                     ที� ๒๑/๒๕๔๑ 

เรื�อง  แต่งตั*งคณะกรรมการตดิตามการดาํเนนิการตามมตคิณะรัฐมนตรี 

เมื�อวันที� ๒๙ เมษายน ๒๕๔๐ กรณเีขื�อนที�ยังได้ได้ดาํเนนิการก่อสร้าง ๔ เขื�อน 

   
 

ฯลฯ    ฯลฯ 

๑.๑๔ นางวิภาดา  อภินันท ์   กรรมการและเลขานุการ 

สาํนักงานนโยบายและแผนสิ�งแวดล้อม 

ฯลฯ    ฯลฯ 



 ๒

สาํคัญ มิใช่พิจารณาถึงตําแหน่งที�บุคคลนั*นดํารงอยู่เพียงอย่างเดียว แม้ในคําสั�งจะระบุส่วน
ราชการไว้ด้วยกต็าม แต่เพื�อให้รู้ว่าบุคคลนั*นมาจากส่วนราชการใดเท่านั*น ดังนั*น เมื�อเป็นการ
แต่งตั*งที�ระบุชื�อบุคคล การที�นางวิภาดา อภินันท์ ได้ลาออกจากราชการที�สาํนักงานนโยบายและ
แผนสิ�งแวดล้อม เมื�อวันที� ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๓ กต็าม แต่กยั็งดาํรงคงตาํแหน่งกรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการดังกล่าวอยู่ เว้นแต่จะมีคาํสั�งเป็นอย่างอื�น 

เรื�องที� ๒ กองทุนเพื�อการฟื* นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ได้มีหนังสือ๓ 
หารือมายังสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า ในการประกาศแต่งตั*งกรรมการในคณะกรรมการ
จัดการกองทุนตามพระราชบัญญั ติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ� ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประกาศแต่งตั*งโดยระบุทั*งชื�อและตาํแหน่งปัจจุบันของบุคคล
นั*น ต่อมาบุคคลที�ได้รับการแต่งตั*งดังกล่าวมิได้อยู่ในตาํแหน่งนั*น กรณีเช่นนี* จะมีผลกระทบต่อ
ฐานะการเป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดการกองทุนหรือไม่ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที� ๒) ได้พิจารณาแล้ว เหน็ว่า องค์ประกอบของ
คณะกรรมการจัดการกองทุนตามมาตรา ๒๙ นว๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวนั*น กฎหมายมิได้
กาํหนดคุณสมบัติสาํหรับกรรมการอื�นในคณะกรรมการจัดการกองทุน ซึ�งรัฐมนตรีแต่งตั*งไว้เป็น
พิเศษแต่อย่างใด ดังนั*น ฐานะการเป็นกรรมการอื�นในคณะกรรมการจัดการกองทุนจึงขึ*นอยู่กับ
คุณสมบัติของบุคคลนั*นเป็นการเฉพาะตัว และในเมื�อการแต่งตั*งกรรมการในคณะกรรมการ
จัดการกองทุนได้มีการระบุชื�อและตําแหน่งของกรรมการไว้ ย่อมแสดงให้เห็นถึงเหตุผลของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการแต่งตั*งบุคคลนั*นเป็นกรรมการในคณะการจัดการกองทุน
ว่า การดาํรงตาํแหน่งหน้าที�ของกรรมการแต่ละคนเป็นข้อพิจารณาและเหตุผลในการแต่งตั*งผู้นั*น
เป็นกรรมการด้วย ดังนั*น เมื�อปรากฏข้อเทจ็จริงว่านายพันธ์ฯ มิได้ดาํรงตาํแหน่งรองอัยการสูงสุด
ตามที�ระบุไว้ในประกาศแต่งตั*งเมื�อวันที� ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ นายพันธ์ฯ จึงไม่มีฐานะเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการจัดการกองทุนระหว่างระยะเวลาตั*งแต่วันที� ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ ถึงวันที� ๒๒ 
ธนัวาคม ๒๕๔๓ แต่อย่างใด 

เนื�องจากปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที�จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการและ
เพื�อให้การแต่งตั*งกรรมการในภายหน้าไม่มีปัญหาตามมาอกี เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกาจึง
เห็นควรให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเป็นพิเศษโดยการประชุมร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที� ๑ คณะที� ๒ และคณะที� ๓) ทั*งนี*  ตามข้อ ๑๒๕ ของระเบียบ

 

๓ หนังสอืกองทุนเพื�อการฟื* นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ที� สกท. ๖๒/๒๕๔๔ ลงวันที� 
๑๕ มกราคม ๒๕๔๔ 

๔ มาตรา ๒๙ นว ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ�ง เรียกว่า “คณะกรรมการจัดการกองทุน”  
ประกอบด้วยผู้ว่าการเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นรองประธานกรรมการ และกรรมการอื�น
ซึ�งรัฐมนตรีแต่งตั*งไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกนิเก้าคน 

ให้ผู้จัดการเป็นเลขานุการคณะกรรมการจัดการกองทุน 
๕ ข้อ ๑๒  ในกรณีที�ต้องการความเชี�ยวชาญเฉพาะในหลายด้านหรือต้องการความรอบคอบ

ในการพิจารณาเรื�องใดเรื�องหนึ�ง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจขอให้กรรมการร่างกฎหมายสองหรือ



 ๓ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการประชุมของกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
ที�ประชุมร่วมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที� ๑ คณะที� ๒ และคณะที� ๓) 

ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวแล้ว เหน็ด้วยกับความเหน็ที�คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที� ๒) ได้ให้
ความเหน็ไว้ว่า การแต่งตั*งนางวิภาดา อภินันท ์เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตาม
การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื�อวันที�  ๒๙ เมษายน ๒๕๔๐ กรณีเขื�อนที� ยังไม่ได้
ดาํเนินการก่อสร้าง ๔ เขื�อน เป็นการแต่งตั*งที�ระบุชื�อของบุคคลและส่วนราชการที�บุคคลนั*นสังกัด 
ซึ�งกรณีดังกล่าวนี* เมื�อพิจารณาจากข้อเทจ็จริงในการแต่งตั*งปรากฏว่าเป็นการแต่งตั*งที�เจาะจงตัว
บุคคลเป็นสาํคัญ โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ คุณสมบัติ และความเหมาะสมของบุคคลนั*น ส่วนการ
ระบุสงักดัของบุคคลนั*นไว้ด้วย กเ็พียงเพื�อประโยชน์ในการติดต่อประสานงานเทา่นั*น เพราะฉะนั*น 
เมื�อเป็นการแต่งตั*งที�ระบุชื�อบุคคล ไม่ว่าบุคคลซึ�งได้รับแต่งตั*งเป็นกรรมการจะมีโอน ย้าย หรือ
ลาออกจากราชการไปกต็าม ย่อมไม่มีผลเปลี�ยนแปลงฐานะการเป็นกรรมการของบุคคลดังกล่าว
แต่อย่างใด 

โดยที�ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายที�สาํคัญ และผลของการวินิจฉัยอาจ
กระทบกระเทอืนต่อวิถีทางปฏบัิติราชการอันอาจก่อให้เกดิผลเสียหายแก่ประโยชน์สาธารณะ หรือ
ระบบบริหารราชการเป็นส่วนรวม และแนวปฏบัิติยังมีความแตกต่างกนัจึงสมควรที�จะพิจารณาข้อ
กฎหมายเพื�อกาํหนดแนวทางปฏิบัติในการออกคาํสั�งแต่งตั*งกรรมการให้เป็นไปโดยถูกต้องใน
แนวทางเดียวกัน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงเห็นควรจัดให้มีการประชุมใหญ่
คณะกรรมการกฤษฎีกา ทั*งนี*  ตามข้อ ๑๔๖ ของระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการประชุม
ของกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ที�ประชุมใหญ่คณะกรรมการกฤษฎีกา ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวแล้วเหน็ว่าการ
ออกคําสั�งแต่งตั*งกรรมการนั*นอาจดําเนินการได้หลายรูปแบบโดยขึ* นอยู่กับบทบัญญัติของ

 

สามคณะมาประชุมปรึกษาหารือร่วมกนัเป็นกรณพิีเศษกไ็ด้ 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๖  ข้อ ๑๔  เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีาอาจพิจารณาจัดให้มีการประชุมใหญ่กรรมการ

กฤษฎกีาได้ ในกรณดีงัต่อไปนี*  
(๑) ความเห็นของกรรมการกฤษฎีกาคณะใดคณะหนึ� งแตกต่างไปจากความเห็นของ

กรรมการกฤษฎกีาคณะอื�นหรือคาํวินิจฉัยของกรรมการวินิจฉัยร้องทุกขท์ี�เคยมมีาแล้ว 

(๒) เมื�อส่วนราการหรือรัฐวิสาหกิจขอให้ทบทวนปัญหาที�กรรมการกฤษฎีกาคณะใดคณะ
หนึ�งได้วินิจฉัยไปแล้ว 

(๓) ความเห็นของกรรมการกฤษฎีกาในคณะแตกต่างกันในสาระสาํคัญ แต่กรรมการ
กฤษฎกีามไิด้ขอให้มกีารประชุมใหญ่ตามข้อ ๑๓ (๒) 

(๔) เมื�อเหน็ว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมายที�สาํคัญหรือผลของการวินิจฉัยอาจกระทบกระเทือน
ต่อวิถีทางปฏิบัติราชการ อันอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่ประโยชน์สาธารณะหรือระบบบริหารราชการเป็น
ส่วนรวม 

 



 ๔ 

กฎหมายที�เกี�ยวข้อง  และเจตนาในการกาํหนดตัวบุคคลที�เหมาะสมในการทาํหน้าที�กรรมการซึ�ง
จะแสดงออกจากตัวคาํสั�งนั*นเอง กล่าวคือ ถ้าเป็นการแต่งตั*งโดยระบุเพียงตาํแหน่งหน้าที�ย่อมมุ่ง
หมายที�ต้องการถึงความรับผิดชอบตามตาํแหน่งที�ระบุไว้ ฉะนั*น บุคคลใดกต็ามที�ดาํรงตาํแหน่ง
ดังกล่าวอยู่ ย่อมเป็นกรรมการในฐานะนี* เสมอ แต่ถ้าเป็นการแต่งตั*งโดยระบุเพียงชื�อบุคคลจะมี
ความมุ่งหมายที�ต้องการความรู้ ความเชี�ยวชาญ ประสบการณ์ หรือความเหมาะสมอันเป็น
คุณสมบัติของบุคคลนั*นในฐานะส่วนบุคคลโดยเฉพาะ และจะยังคงเป็นกรรมการตลอดไปจนหมด
วาระหรือพ้นไปเพราะเหตุคุณสมบัติของบุคคลนั*นเอง 

สาํหรับกรณีที�มีการแต่งตั*งกรรมการโดยระบุชื�อตัวบุคคลและระบุตาํแหน่งของ
บุคคลนั*นไว้พร้อมกันด้วย ย่อมมีความมุ่งหมายที�ต้องการคุณสมบัติของบุคคลนั*นและอาํนาจ
หน้าที�ในตาํแหน่งหน้าที�ที�บุคคลดังกล่าวดาํรงตาํแหน่งอยู่ ทั*ง ๒ ประการประกอบกัน เนื�องจาก
การออกคาํสั�งแต่งตั*งกรรมการเพื�อปฏบัิติหน้าที�ราชการนั*นย่อมมีผลตามกฎหมาย การใดที�เขียน
ไว้ในคาํสั�งจึงต้องมีความหมายที�ใช้บังคับได้ เพื�อให้เกดิความแน่นอนในผลของการจะปฏบัิติตาม
คาํสั�งนั*น ด้วยเหตุนี*  ในกรณีที�ผู้ได้รับแต่งตั*งเป็นกรรมการพ้นจากตาํแหน่งที�ระบุในคาํสั�งแต่งตั*ง 
จึงย่อมพ้นจากการเป็นกรรมการไปด้วย เพราะไม่ครบองค์ประกอบที�ระบุในคาํสั�ง เว้นแต่เป็น
เพียงการเปลี�ยนชื�อตาํแหน่ง เนื�องจากได้เลื�อนตาํแหน่งสูงขึ*น แต่ยังคงมีอาํนาจหน้าที�ในลักษณะ
เช่นเดิม ซึ�งเป็นไปตามปกติของการปฏิบัติราชการและยังอยู่ในความมุ่งหมายของคาํสั�งแต่งตั*งที�
ต้องการความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที�ของผู้นั*น กรณีเช่นนี* ย่อมยังคงอยู่ในตําแหน่ง
กรรมการต่อไป 

ส่วนกรณีที�คาํสั�งแต่งตั*งกรรมการระบุทั*งชื�อบุคคลและส่วนราชการ ย่อมมีเหตุผล
เช่นเดียวกันกับการระบุชื�อบุคคลและตาํแหน่งดังกล่าวข้างต้น เมื�อบุคคลนั*นพ้นจากส่วนราชการที�
ระบุไว้ย่อมพ้นจากการเป็นกรรมการไปด้วย 

โดยสรุป กรณีตามปัญหาที�หารือ เมื�อนายพันธ์ สุริยพร พ้นจากตาํแหน่งเดิมที�
ระบุในคาํสั�งย่อมพ้นจากการเป็นกรรมการ และนางวิภาดา อภินันท ์เมื�อพ้นจากการปฏบัิติหน้าที�
ในส่วนราชการที�ระบุไว้กย่็อมพ้นจากการเป็นกรรมการเช่นกนั 

 
 

(ลงชื�อ)   ชัยวัฒน์  วงศ์วัฒนศานต์ 

(นายชัยวัฒน์  วงศ์วัฒนศานต์) 

เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา 


